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ГОЛОС  САМУРА

Т Е Б Р И К

10 - ноябрь Россиядин Федерациядин
         къенепатан крарин органрин
               къуллугъчийрин югъ я.

ГЬАР ЙИСАН 10- ноябрдиз чи уьлкведа РФ-дин
полициядин югъ къейдзавай. Амма 2011- йисалай
РФ-дин Президентди 2011- йисан 13- октябрдиз кьа-
булай 1349- нумрадин къарардин бинедаллаз и югъ
«РФ-дин къенепатан крарин органрин сотрудникдин
югъ» лишандик кваз къейдзава.

«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин руководство-
ди ва райондин СМИ-ди общественный хатасузвал,
къайда-низам хуьнин карда гьакъисагъвилелди зегь-
мет чlугвазвай Россиядин МВД-дин Магьарамдхуь-
ре авай полициядин отделдин вири работникриз чпин
профессиональный сувар мубаракзава, къуй квехъ
идалай кьулухъни четин, амма важиблу кеспида
лайихлувилелди зегьмет чlугвадай чандин мягькем
сагъвал ва кlвалера бахт, берекат хьурай!.

                                                  Ф. З. АГЬМЕДОВ,
                    «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
                                       Администрациядин кьил.

   ЧIЕХИ  ГЪАЛИБВИЛИН
  75 ЙИСАН ЮБИЛЕЙДАЛДИ
     5 ВАРЗ АМА
ВАТАНДИН Чlехи дяве башламишай-

ла Магьарамдхуьруьн район гьеле теш-
килнавачир. Вири хуьрер Кьасумхуьруьн
(Сулейман-Стальский) райондик акатза-
вай. Дяве башламишайдан гьакъиндай
гайи хабарди виридак къалабулух, секин-
сузвал кутуна. Инсанри фашистрин Гер-
манияди хаинвилелди, намердвилелди
гьужум авунай чпин ажугълувал къалурза-
вай ва немсерин фашистрин чапхунчий-
рихъ галаз вири халкьдин женгиник ака-
хьиз гьазур тирди малумарзавай. Фашис-
трин алчахвили ажугъламишнавай яшлу-
буруни, жегьилрини чеб гуьгьуьллувилел-
ди фронтдиз рекье тун патал арзаяр гваз
райвоенкоматдин ракlарихъ йикъар-йи-
фер акъудзавай.

1943- йисан 1- декабрдиз важиблу
вакъиа кьиле фена. ВКП (б)-дин Дагъус-
тандин обкомдин къарардалди Магьарам-
дхуьруьн район тешкилна. И вакъиади
фронт ара датlана чан алай къуватдалди
ва суьрсетдалди таъминарунин кlвалах
хейлин кьезиларна.

Ватандин Чlехи дяведин фронтра
райондин чlехи саки вири агьалийри женг
чlугвазвай. Хуьрер ичlи хьана. Хуьруьн
майишатдин кlвалахрин вири пар сифте
нубатда дишегьлийрин, гьакl кьуьзуьбурун
ва кlвачи чил кьунвай аялрин къуьнерал
аватна. А чlавуз лап тlимил агьалияр авай
чи райондай фронтдиз 2500 касдилай
гзаф рекье гьатна. Абурукай 1800-дахъ
агакьна районэгьлияр Ватандин Чlехи дя-
ведин женгерин майданра жуьрэтлувилел-
ди телеф хьана.

         (Кьатl къведай нумрада).

2-3- НОЯБРДИЗ Магьарамдхуьре спортдин шко-
ладин залда Советрин Союздин Игит Абас Исрафи-
лован экуь къамат рикIел хкуниз талукьарна азаддиз
кьуршахар кьунай турнир кьиле фена.

Турнир ачухунин мярекатдал «Магьарамдхуьруьн
район» МР-дин Администрациядин кьил Ф. Агьмедо-
ва, райондин карханайринни идарайрин жавабдар
работникри, РД-дин физкультурадинни спортдин Ми-
нистерстводин управлениедин начальник Халидбег
Махачева ва патарай атанвай гзаф мугьманри ишти-
ракна.

 Игит рикlел хкана
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Турнир сифте гаф рахуналди Фарид Агьмедова
ачухна ва ада мугьманриз, жегьил спортсменриз
чухсагъул малумарна. Гуьгъуьнлай рахай вирибуру
сад хьиз чи райондин тарихда физкультуради ва
спортди кьетIен чка кьазвайди, райондихъ спортдин
рекье жезвай агалкьунар аквадайбур тирди, вири и
агалкьунар муниципальный райондин Администра-
циядин кьил Фарид Агьмедова районда спорт ви-
лик тухуниз чIехи фикир гунин нетижа тирди лагьа-
на.

Турнирда республикадин шегьеррай ва районрай
атанвай командайри иштиракна.

Турнирда гъалиб хьайи вири спортсменриз ку-
бокар, дипломар, медалар ва пулунин премияр гана.

  Игит рикlел хкана
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АДЕТ ХЬАНВАЙ-
ВАЛ, гьар йисуз чи уьл-
кведа I0- ноябрдиз
къайда хуьзвай органрин сувар яни полициядин
югъ яз шад гьалара къейд ийизва. И къуллугъ-
ди чи виридан уьмуьрда кьетIен роль къугъваз-
ва. Къуллугъдин важиблувал йис йисандавай
хкаж жезва. Амма хаталувални артух жезвай-
дал са шакни алач.

И суварин вилик чи редакциядиз, Буткъаз-
майрин хуьряй тир, лайихлу пенсияда авай зегь-
метдин ветеран Расулов Исмаил халу мугьман
хьана. Уьмуьр акунвай яшлу инсанди са кьадар
ихтилатар авурдалай гуьгъуьниз, полициядин
работникрикай ихтилат кватна.

-Эхиримжи йисара, къуллугърихъ инсанрин
ихтибар са кьадар квахьнаватIани, чпин вези-
фаяр намуслувилелди тамамарзавай къайда
хуьзвай органрин са жерге работникрикай ра-
хун тавун ягъалмишвал жеда. Чи хуьре участ-
ковый яз, чкадин райотделдин къуллугъчи, по-
лициядин капитан Гьажималиков Самрата
кIвалахнай. Вичин везифайрив жавабдарвилел-
ди эгечIай, агьалийрихъ галаз сигъ алакъада
хьайи ада са куьруь вахтунда гьуьрмет ва ихти-
бар къазанмишна. Агьалийрихъ галаз гьамиша
алакъада аваз, карчивилелди гъавурда тунин
кIвалахар тухвана. Алай вахтунда Самрата Со-
ветск хуьре участковый инспектор яз
кIвалахзава. Чна шадвал ийизвай кар ам я хьи,
гьадан чкадал чаз атанвай Магьамедов Умара-
ни вичин кIвалах гьа кьацIа аваз давамарзава.
Заз ихьтин кьегьал рухвайриз чухсагъул лугьуз
кIанзава,- акьалтIарна вичин ихтилат ветеран-
ди.

- ГьакIни заз, суварин вилик къайда хуьзвай
органрин вири работникриз чпин сувар мубар-
киз кIанзава, къуй квехъ кIвалахдин рекье еке
агалкьунар ва хизанра хушбахтвал хьурай,- ла-
гьана Исмаил халуди.

Исмаил халудин гафариз къуват яз, чнани
райондин полициядин отделдин работникриз
абурун пешекарвилин сувар рикIин сидкьидай
мубаракзава. Къуй квехъ чандин мягькем сагъ-
вал ва общественный  хатасузвал хуьнин кар-
да агалкьунар хьурай.

Сигъ алакъада
а в а з


